
Uchwala nr 2006
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 22lutego 2017"r.

w sprawie zmian w Slatucie Uniwersyletu w Bialymstoku

Napodstawie art.56 ust. 1, w zwi4zku zart.59 ustawy zdnia2T lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (tj. Dz. tJ. z 2016 r., poz. 1842 z p62n.
zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku postanawia, co nastgpuje:

sl
W Statucie Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cymZalqczntk do Uchwaly nr
1222 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r.
(tj. Zal4cznik do Obwieszczenia nr 112015 Rektora Uniwersytetu
w Biatymstoku z dnia 22 czerwca2015 r.), wprowadza sig nastgpujqce zmiany..

l) $ 54 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,1. Nawi4zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze

przekraczq4cym polowg etatu, na czas okreSlony lub nieokreSlony, na
stanowiskach, o kt6rych mowa w $ 5l ust. 2, nastgpuje -
z zastrze2eniem art. I 18a ust. 4 Ustawy - po przeprowadzeniu konkursu
otwartego. Nauczyciela akademickiego, kt6ry nabyl uprawnienia
emerytalne, mo2na zatrudnii ponownie na tym samym stanowisku
w Uniwersyte cie bez postgpowania konkursowego."

2) $ 54 ust. lb otrzymuje brzmienie
,,1b. Nawi4zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, o kt6rym

mowa w $ 51 ust. 2 pkt 3, nastgpuje po przeprowadzeniu konkursu,
w kt6rym bierze sig pod uwagg kryteria okreSlone w g 52 ust. ll-14.
Szczeg6lowe zasady i tryb postgpowania konkursowego okreSli Senat po
wystuchaniu opinii Rady Bibliotecznej."

3) w $ 5a dodaje sig ust. lc w brzmieniu:
,,1c. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela akademickiego, zatrudnionego

w Uniwersytecie w wyniku konkursu, nie wymaga przeprowadzenia
postgpowania konkursowego. W przypadku zatrudnienia na stanowiska
adiunkta i profesora nadzwyczajnego Rada Wydzialu zobowiqzana jest
do zapoznania sig z opiniq powolanego przez siebie przedstawiciela danej
lub pokrewnej dyscypliny, posiadajqcego co najmniej stopieri naukowy



doktora habilitowanego lub uprawnienta
z uprawnieniami doktora habilitowanego."

rownowazne

4) $ 59 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotycz4cej
wypelniania obowi4zk6w dydaktycznych Komisja bierze pod uwagg
oceng przedstawion4 przez student6w i doktorant6w, dokonywan4 co

najmniej raz w roku akademickim. Oceng student6w ustala sig na

podstawie ankiety przeprowadzonej wSr6d student6w i doktorant6w.
Wypelnienie przez student6w ankiet jest dobrowolne i anonimowe.
Ankieta powinna by6 przeprowadzona w spos6b zapewniajqcy
reprezentatywnoS6 jej wynik6w. Ankietg przeprowadza Zesp6l
powolany przez Dziekana lub Kierownika innej niz Wy dzial j ednostki
organizacyjnej Uniwersytetu. Zasady opracowania danych uzyskanych
w ankietyzacji i ustalania oceny student6w i doktorant6w okreSla

Dziekan."

5) w Regulaminie okresowego oceniania nauczycieli akademickich,
stanowiqcym Zalqcznik nr 2 do niniejszego Statutu, $ 1 otrzymuje
brzmienie:

,,$ 1

Oceng nauczycieli akademickich przeprowadza sig nie rzadziej ni2 raz na

4 lata. Oceny dokonuje sig takZe przed uptywem czasu, na kt6ry nauczyciel
akademicki zostal zatrudniony, lub na wniosek kierownika jednostki

organizacyjnej, lub Rektora."

6) w Regulaminie okresowego oceniania nauczycieli akademickich,
stanowi4cym Zalqcznlk nr 2 do niniejszego Statutu, $ 3 ust. 1 pkt 5

otrzymuje brzmienie:

,,5) oceng przedstawionq przez student6w i doktorant6w, dokonywan4 co

najmniej raz w roku akademickim - ustalon4 na zasadach okre6lonych
przezDziekana."

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.


